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Forespørgsel om kommunens hjælp til familier til børn med handicap 
 
I forlængelse af rådmandens svar af 16.06.2016 på Enhedslistens forespørgsler ønskes 
oplyst: 
 
Hvordan har udviklingen været siden 2010 i antallet af ansøgninger og bevillinger efter 
Servicelovens § 41 om dækning af merudgifter til forsørgelse af barn med handicap i 
hjemmet -  og hvordan har udviklingen været i antallet af henholdsvis bevillinger og 
afslag? 
 
Hvordan har udviklingen været siden 2010 i antallet af ansøgninger og bevillinger efter 
Servicelovens § 42 om dækning af Tabt Arbejdsfortjeneste i relation til barn med handicap 
i hjemmet -  og hvordan har udviklingen været i antallet af henholdsvis bevillinger og 
afslag? 
 
Det fremgår af rådmandens besvarelse 18.04.2016, at udgifterne på disse to områder er 
stærkt faldende siden 2010.  
 
Vi ønsker oplyst, om udgiftsnedgangen kan forklares med, at færre familier har børn med 
problemer – eller om udgiftsnedgangen skyldes, at kommunens hjælp til børn med varige 
og indgribende lidelser er formindsket. 
 
Det ønskes også oplyst, hvordan udviklingen har været i antal ankede afslag – og hvordan 
ankerne behandles. I rådmandens besvarelse af 22.06.2016 svares, at en tredjedel af 
sagerne er blevet anket (376 af 1079), og at ankestyrelsen i 103 sager har ”hjemvist” 
sagerne til fornyet kommunal behandling. Herom skrives i besvarelsen, at ”Ankestyrelsen 
efterspørger yderligere dokumentation” - hvilket vel er en omskrivning af, at Ankestyrelsen 



har vurderet sagerne som utilstrækkeligt oplyst fra kommunens side. Det ønskes oplyst, i 
hvor mange af de hjemviste sager der er sket ændring af afgørelsen, enten fra 
kommunens side eller fra Ankestyrelsens side.  
 
Det ønskes oplyst, hvor lang sagsbehandlingstiden er  
1) fra ansøgning til afgørelse  
2) fra afgørelse til revurdering  
3) fra kommunens fremsendelse af revurderingen til Ankestyrelsen  
4) fra fremsendelsen til Ankestyrelsens afgørelse  
5) fra hjemvisning til genvurdering af sagen. 
 
Baggrunden for spørgsmålene er, at familier med barn med handicap i forvejen er 
belastede af barnets handicap – og bliver yderligere belastet af lang tids usikkerhed om, 
hvor hhvorvidt hvhvorhvorvidt de får den hjælp som barnets handicap tilsiger. 
hvorvidt der er hjælp i vente eller ej. 
  


